
 

 



 

 

 

 

 

  
 الَدرُس الَحادي عشرة

 
 

 



 

 
احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله و صحبه و سلم تسليما كثريا إىل يوم 

 :الّدين أّما بعد

ين الدّ فق موّ : ُلمَعة االعتَقاد لإلمام :  فهذه مذاكرة الدرس احلادي عشرة من شرح  كتاب
 -رمحه اهلل تعاىل- سيدامة املقدّ أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قُ 

 

 خصائص الصحابة وفضائلهم

 : -رمحه اهلل–قال 

 

 

    
 

 

 

يُق، ثُمَّ ُعَمُر اَْلَفاُروُق، ثُمَّ ُعْثَماُن ُذو اَلنُّورَْيِن، ثُمَّ َعِليٌّ اَ  يَ َوَأْفَضُل أُمَِّتِه أَبُو َبْكٍر اَلصِّدِّ ِِ  ْلُمْرَََض  َر
ُهْم َأْجَمِعينَ  ُهَما قَاَل  اَللَُّه َعن ْ َي اَللَُّه َعن ْ ِِ ُكنَّا نَ ُقوُل َوالنَِّبيُّ صل  اهلل )ِلَما َرَوى َعْبُد اَللَِّه ْبُن ُعَمَر َر

ُلُغ َذِلَك  عليه وسلم حي أفضل هذه األمة بعد نبيها أَبُو َبْكٍر، ثُمَّ ُعَمُر، ثُمَّ ُعْثَماُن، ثُمَّ َعَليٌّ، فَ َيب ْ
 َفََل يُ ْنِكُرُه   ( صل  اهلل عليه وسلم )اَلنَِّبيَّ 

ي اهلل عنه أَنَُّه قَاَل  ُر َهِذِه َاأْلُمَِّة بَ ْعَد نَِبي َِّها أَبُو َبْكٍر ثُمَّ ُعَمُر، َوَلْو )َوَصحَّْت اَلرَِّوايَُة َعْن َعَليٍّ ِر َخي ْ
 ِشْئَت َسمَّْيَت اَلثَّاِلَث 

ْرَداءِ   َما طََلَعْت اَلشَّْمُس َوََل َغَرَبْت ))أَنَُّه قَاَل ( صل  اهلل عليه وسلم )َعْن اَلنَِّبيِّ  َوَرَوى أَبُو اَلدَّ
 ((بَ ْعَد اَلنَِّبيِّيَن َواْلُمْرَسِليَن َعَل  َأْفَضَل ِمْن أَِبي َبْكٍر 



 ملاذا يورد املصنّفون فضائل الصحابة يف كتب العقائد؟ 

ويف املنثور ، لةواملطوّ  ،ةواملتوسط، ةالعقيدة املختصر يورد العلماء فضائل الصحابة يف كتب 
 :وغري املسندة،وبالكتب املسندة  ،أو يف غري احلديث ،ف يف احلديثويف املصنّ ،واملنظوم 

 .ومن نقل الّدين لنا .ةم مم أفضل مذه األمّ ألنّ  -1
 .اإلمجاع منعقد على إدراجه هبذه الكتب ألنّ  -2
ة طائفتان طائفة الروافض العقدية اليت خالف فيها أمل السنّ  ه من املسائلوألنّ   -3

 .ر ألكثرممة الصحابة أو مكفّ ر لعامّ مؤالء ما بني مكفّ  وطائفة اخلوارج فإنّ 
 يف جاءت أو تارخيية مسألةبني الصحابة  التفاضل مسألة بأنّ  قال من على للردّ  -4

 .ةاألمّ  بني والفرقة الشقاق يف سببا كانت أو آحاد أحاديث

 الصحايب؟ من مو 

من لقي الّنيب صّلى اهلل عليه و سلم مؤمنا به ، و مات على اإلسالم ، فيدخل الصحايب مو 
من طالت جمالسته أو قصرت ، و من روى عنه أو مل يرو ، و من غزا معه أو مل  :لقيه  فيمن

 -اإلصابة البن حجر-.، و من رآه رؤية و مل جيالسه ، و من مل يره لعارض كالعمى يغز

 

 

 

 

 ما الفرق بني فضل وتفاضل الصحابة؟     

ه قد وقع لبعض األفاضل من نّ ، ألالتفريق بني مسألة الفضل وبني مسألة التفاضلجيب 
 .بغي لطالب العلم أن يضبط  معه مذا األصلاإلضطراب يف مذا الباب ما ين

 



 :من إثبات األمرين ال بدّ و ضل ومسألة التفاضل بينهما فرق ، مسألة الف

 قاء دون السماع فلهم فضل من ثبتت له الصحبة ولو مبجرد اللّ  لّ ك:مسألة الفضل
فيها إمجاع بني أمل العلم مل يقع فيه إختالف  -الفضلأي –سألة ومذه امل ،الصحبة

 .ال يف القدمي وال يف احلديث  بدا  أ
 يتفاضل الصحابة يف صحبتهم لرسول اهلل ومذا مادلّت عليه : مسألة التفاضل

فانعقد نصوص الكتاب و السّنة و اإلمجاع على وجود تفاضل بني الصحابة ، 
ومل يقع فيهما  -صلى اهلل عليه وسلم- اإلمجاع على فضل أيب بكر وعمر بعد النيبّ 

الف بني بعض تخإوقع ، وإّّنا ة ال قبل وقوع الفنت وال بعد وقوعهاإختالف بني األمّ 
 .ىل أربعة مذامب إاس فيه وأنقسم النّ  علي وعثمانتفاضل يف  التابعني وأتباعهم

 

 
 

 

 مسألة الفضل

هي فضل كّل من ثبتت 
صحبته ولو بمجرد 

 .اللّقاء دون سماع

 مجمع عليها 

 مسألة التفاضل

هي تفاضل الصحابة في 
 صحبتهم لرسول هللا 

انعقد اإلجماع في أبي -
 بكر وعمر 

يوجد خالف في عثمان -
 وعلي  



  ؟رتب تفاضل اخللفاء يف الفضل واخلالفة وبني الفرق بني املسألتني   

يب الخَلفة علي بن أيب  عفان، ثّ  عثمان بن عمر بن اخلطاب، ثّ  أبو بكر الصديق، ثّ  :ََر
 .رضي اهلل عنهم أمجعني.طالب

على عثمان  م عليا  من قدّ ):  قال اإلمام أمحد ة على ترتيبهم يف اخلالفة حّت ومل ختتلف األمّ 
م من قدّ ): السختياين رمحه اهلل يقول وقد كان أيوب  ،(يف اخلالفة فهو أضل من محار أمله

 .(فقد أزرى باملهاجرين واألنصار على عثمان عليا  

يب الخلفاء في الفضل كرتتيبهم يف الرتتيب هلم يف الفضل   أنّ اإلمجاع على  ستقرّ ا: ََر
على عثمان   م عليا  بعد أن وقع خالف بني أمل الكوفة وأمل البصرة وكل من قدّ اخلالفة ،

اإلمجاع كما حكاه أبو  ستقرّ أقف فيه كاإلمام مالك فقد ثبت عنهم الرجوع و كالثوري أو تو 
 .بن حجر وغريمم من أمل العلم ابن تيمية وأبو الفضل االعباس 

 

 .اخلالفة ال فرق يف ذلك ترتيب الصحابة يف الفضل كرتتيبهم يف: الفرق بني املسألتني

مل يقدم علي على كان يف مسألة التفاضل أي يف القرن األول  الذي كان الف اخل :مالحظة
حت قال  عثمان يف الفضل أم ال يقدم؟ مع إقرار اجلميع أن عثمان أوىل باخلالفة من علي

وكان أيوب  .(من قدم عليا على عثمان يف اخلالفة فهو أضل من محار أمله)اإلمام أمحد 
أي يف ( م عليا على عثمان فقد أزرى باملهاجرين واألنصارمن قد: )السختياين رمحه اهلل يقول

 .ومذا اخلالف مل يكن معروفا يف زمن الصحابة. عموم الفضل ال يف اخلالفة

 

 



عمر رضي اهلل  فضل أيب بكر ثّ صحابة يفمل وقع خالف بني ال  
 الدليل؟عنهما؟

 تقدمي أيب بكر وعمر  مل يقع اخلالف بني الصحابة يف

 :الدليل

  كنا نقول والنيب صلى اهلل عليه "بن عمر رضي اهلل عنهما قال أروى عبد اهلل
ث علي  وسلم حي أفضل مذه األمة بعد نبيها أبو بكر ث عمر ث عثمان

  "فيبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم وال ينكره
  ّها خري مذه األمة بعد نبيّ  :"ه قالصحت الرواية عن علي رضي اهلل عنه أن

 "عمر ولو شئت لسميت الثالث أبوبكر ثّ 
  ما طلعت ":وروى أبو الدرداء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

أثر - "ني على أفضل من أيب بكرالشمس وال غربت بعد النبيني واملرسل
  -ضعيف 

 

 

 

 

 

 



 

 مات نبذة خمتصرة عن أول اخللفاء ؟  

 أبو بكر الصديق:و لقبه كنيته. 

بكر بالصّديق ومي صيغة مبالغة من الصدق ومذه جاء يف تلقيب النيب صلى اهلل  اأبلقب  
 . ة جممعة عليهعليه وسلم فيها بعض األحاديث واألمّ 

 بن عامر ومو من بين متيم بن مرة بن كعب بن عثمانعبد اهلل :مسه ا 
 وكل فضل ثبت للصحابة يف  يف السنة ويف إشارات القرآن كثرية جدا  : فضائله

عمومهم أو أفرادمم فإن أعظم من ينال مذا الفضل ومن يقدم فيه أبو بكر الصديق 
:" علي رضي اهلل عنه أنه قال ومو أفضل األّمة بعد الرسل ،قال -رضي اهلل عنه-

رواه االمام أمحد " الثالث خري مذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ولو شئت لسميت
األلباين رمحه  يف مسنده ويف فضائل الصحابة وأسانيده صحيحة وصححه الشيخ

 .اهلل
  وستني سنة عاش ثالثا  (مــ13)خر سنة ثالثة عشر من اهلجرة آ :وفاته . 
 يلسنتان وثالثة أشهر وتسع ليا :تهخالف. 

 



 

 مات نبذة خمتصرة عن ثاين اخللفاء ؟  

 بن اخلطاب من بين ا ومو عمر-رضي اهلل عنه -يكىن بأيب حفص  :مسه وكنيتها
 .بن لؤي ابن كعب ا عديّ 

 الشيطان يفرق منه رضي اهلل  ألنّ و  بني احلّق والباطل، ه فرقانالفاروق ألنّ ب مسيّ  :لقبه
 . عنه

 قتل رضي اهلل عنه على يد أيب لؤلؤة اجملوسي يف سنة ثالث وعشرين من اهلجرة :وفاته
 -عنهرضي اهلل -ثالث وستني سنة وله من العمر 

  عشر سنوات وستة أشهر وثالثة أيام :خالفته. 

 

 

 

 

 



 

 مات نبذة خمتصرة عن ثالث اخللفاء ؟  

 ة بين عبد مشس بن من بين أميّ  . -رضي اهلل عنه–بن عفان  عثمان :مسه و كنيتها
ه أبو يته واملشهور أنّ يف كنّ  كثريا    ختالفا  إختلف العلماء اهم قرشيون،و عبد مناف، وكلّ 

 .عبد اهلل ويقال أبو عمرو ويقال أبو ليلى
 صلى اهلل عليه وسلم-من بنات رسول اهلل  بابنتنيه تزوج ذي النورين ألنّ :  لقبه- 

 .ومذا املشهور عند أمل العلم
 على يدّ (مـ33)قتل رضي اهلل عنه وأرضاه سنة مخس وثالثني من اهلجرة  :وفاته 

 .رضي اهلل عنه اخلوارج الظلمة البغاة وعاش تسعني عاما  
 ثىن عشر يوما  إثنتا عشرة سنة إال ا :تهخالف 

 

 

 

 
 



 

 اخللفاء ؟ مات نبذة خمتصرة عن رابع  

 بن أبن عبد املطلب فهو اسم أيب طالب عبد مناف اعلي بن أيب طالب و  مو :امسه
عم النيب صلى اهلل عليه وسلم وصهره وزوج أصغر بناته فاطمة رضي اهلل عنها 

 .بأيب احلسن، ويكىن بأيب ترابو يكىّن وأرضاما، 
 ة ه مرتضى عند مذه األمّ ، يعين أنّ علي المَرض :لقبه. 
 عن ثالث وستني سنة كالنيب صلى ( مـ 44)يف رمضان سنة أربعني  قتل أيضا   :وفاته

 .فون رمحهم اهلل تعاىللم وأيب بكر وعمر مذا مو املشهور مما يذكره املصنّ اهلل عليه وس
 أربع سنوات وتسعة أشهر  :خالفته. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 : -رمحه اهلل–قال 

 

 

    
رضي اهلل عنه اخلالفة بعد رسول اهلل ؟ما –ملاذا استحّق أبو بكر  

 الدليل؟

 :خلق اهلل يف اخلالفة بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم مو أحقّ  -رضي اهلل عنه– بكر وأب

 فلم يثبت يف فضائل أحد من الصحابة ما ثبت يف فضل أيب بكر الصديق  لفضله
  .الدالة على ذلك من طاعة اهلل وطاعة رسولهة لة الكتاب والسنّ رضي اهلل عنه وألدّ 

 ةاق يف طاعة رسول اهلل عليه الصالة والسالم واالمامه مو السبّ يعين أنّ : وسابقته 
 .وماشابه ذلك

 ي اهلل  َقديم النبي صل  اهلل عليه وسلم له في الصَلة عل  جميع الصحابة ِر
وغريما ملا قال   واحلديث يف الصحيحني من حديث عائشة ،هم متوافرونعنهم وكل  

 .[اسبالنّ  بكر فليصل   باأمروا ]
 ومل يكن اهلل ليجمعهم على ضاللة .إجماع الصحابة عل  َقديمه و مبايعته. 
  من  النيب عليه الصالة والسالم نصّ  نّ أيعين  ،شاريص اإلالنّ : ثبوت خَلفتهدليل

الذي يتقدم للصالة  نّ أاملعلوم  نّ أل ،با بكر مو اخلليفةأ نّ أشارة على جهة اإل
مر النيب صلى اهلل أبو بكر مو الذي تقدم بذلك بأ، و باملسلمني وخبطبتهم مو اخلليفة

با أ اّل إياىب اهلل ورسوله واملؤمنون ]:  قال نبينا عليه الصالة والسالم عليه وسلم حّت 

 ،ِلَفْضِلِه َوَساِبَقِته -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّ  اللَّهُ -َوُهَو َأَحقُّ َخْلِق اللَّه بِاْلِخََلَفِة بَ ْعَد النَِّبيِّ 
َي اللَُّه - َلُه ِفي الصَََّلِة َعَل  َجِميِع الصََّحابَةِ  -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّ -َوََ ْقِديِم النَِّبيِّ  ِِ َر

ُهمْ  َََِلَلة، َوُمَبايَ َعِتهِ  َوِإْجَماِع الصََّحابَِة َعَل  ََ ْقِديِمهِ ، -َعن ْ  .َوَلْم َيُكِن اللَُّه لَِيْجَمَعُهْم َعَل  
 



با بكر فليصل أنكن صواحب يوسف مروا إ]ا ناقشه بعض نسائه قال وملّ  ،[بكر
  .[بالناس

 
 : -رمحه اهلل–قال 

  

 

 

رضي اهلل -بعد أبو بكر -رضي اهلل عنه–كيف انعقدت اخلالفة لعمر  
 ؟-عنه

 ي اهلل عنهفضل ل فضل من عمر رضي أحياء حد يف الصحابة األأ فلم يبق عمر ِر
 .اهلل عنه

  ساليب اليت تنعقد هبا البيعة واخلالفة ومذا من األ ليهإبي بكر أعهد 
 على ذلك جماع الصحابةإل. 

 

 : -رمحه اهلل–قال 

  

 

 

َي اهللُ َعْنهُ –ثُمَّ ِمْن بَ ْعِدِه ُعَمُر  ِِ  َبْكٍر ِإلَْيه ِلَفْضِلِه َوَعْهِد أَِبي -َر

َي اهللُ َعْنهُ –ثُمَّ ُعْثَماُن  ِِ  الشُّوَرى َلُه، لِتَ ْقِديِم َأْهِل لِتَ ْقِديم َأْهلِ  -َر



  ؟-عنهرضي اهلل –لعثمان  كيف انعقدت اخلالفة 

 طريق من الطرق اليت تنعقد هبا اخلالفة والبيعة  يضا  أومذا  ،تقديم اهل الشورى لهل
 .مل الشورى أىل إمل احلل والعقد أىل إن يرجع فيها أومي  ماملإل

 رضاهأمجعوا على خالفته رضي اهلل عنه و أن الصاحبة إف جماع الصحابةإ. 
 لفضله. 

 : -رمحه اهلل–قال 

  

 

  ؟-رضي اهلل عنه–لعلّي  كيف انعقدت اخلالفة 

 فضل من علي رضي أحد أيف الصحابة بعد مقتل عثمان  يبقحبيث أنّه مل : لفضله
 اهلل عنه

  ن مل يبايعوه أمل الشأ نّ مجاع قالوا ألستشكل بعضهم اإلا :هل عصره عليهأجماع إو
ن مل ميتنعوا عن بيعة علي رضي أمل الشأ نّ مجاع الصحابة الذين بايعوا وألإواملراد منا 

فهم متفقون مع  الإخذ القصاص من قتلة عثمان و أا كانوا يرون التقدم بّنّ إاهلل عنه و 
 اس يف النّ  حقّ أرضي اهلل عنه مو  ن عليا  أمل البصرة مع غريمم من الصحابة على أ

 .مذه اخلالفة

 

 

َي اهللُ َعْنهُ  ثُمَّ  ِِ   . َعَلْيه  لَِفْضِلِه َوِإْجَماِع َأْهِل َعْصرِهِ  -َعِليٌّ َر



 
 

 

 :مما سبق نستخلص طرق االمارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : طرق اإلمارة

 :من وصل إليها كانت إمارته وواليته شرعية سواء كان ذلكم األمري برا  أو فاجرا   اإلمارة واإلمامة هلا طرق أمجع املسلمون على أنّ 

ا بايعه عمر وأبو عبيدة رضي اهلل عنهما تبعهم ه ملّ فإنّ  -رضي اهلل عنه-من أمل احلّل والعقد ومذا كما حصل للصديق:طريق البيعة 
 .املسلمون على ذلك، ث بعد ذلك من تيسر، بايعه املسلمون يف املدينة، فأصبحت خالفته عامة 

بدنو أجله كتب وصية لعمر بن اخلطاب يوصي  حسّ ا أملّ  -رضي اهلل عنه-كما حصل مع أيب بكر  :الوصية له من أمري قبله 
 .ه اختاره فبايعه املسلمون ونفذت خالفتهاملسلمني فيها باستخالفه وأنّ 

 -رضي اهلل عنه-أمري املؤمنني عمر ، فإنّ -رضي اهلل عنه-كما حدث ألمري املؤمنني عثمان  ومذا :اجتماع أمل الشورى يف اإلمارة 
 .فاتفقوا على مبايعته فبايعه املسلمون احلاضرون يف ذلك الوقت ونفذت خالفته فيمن مل حيضرعنّي أمل الشورى املعروفني 

 .-رضي اهلل عنه–حدث ألمري املؤمنني علي  كما  :مبايعة الجتماع أمل العصر عليه 
 . رعا  ، فمعاوية كان أمري ش-رضي اهلل عنه-ملعاوية-رضي اهلل عنه-كما حدث من احلسن بن علي : تنازل من قبله له 

 .فمن غلب أمريا  وانتزع اإلمارة منه ونفذت كلمته صار حاكما  على املسلمني: الغلبة والقهر 

الطريق على أمل األمواء  ضرورة نتعامل معها برتشيح من نرى فيه املصلحة وسدّ  فهيطريق االنتخابات، : ومن الطرق املعاصرة 
 .مذه أيضا  طريق من طرق الوالية والظلمة من كفار وأمل بدع وغري ذلك،

 -حفظه اهلل-مستفاد من شرح أصول السّنة للشيخ عبيد اجلابري-                                                          

 



 : -رمحه اهلل–قال 

  

 

 

 
 

 الدليل؟املهديّون؟ -الراشدون:ما الفرق بني قوله  

 
َوإ ن يـََرْوا ﴿ عن علم اّل إال تكون الغواية و  ،الغي من الرشد الذي مو ضدّ  ،الراشدون

ُذوُه َسب يال     فمن مل يتخذ سبيل الرشد يكون غاويا  ، [141:عرافاأل]﴾َسب يَل الرُّْشد  اَل يـَتَّخ 
 

 .أالضالل قد يكون من جهة اخلط الضالل و من اهلدى الذي مو ضدّ  المهديون

ُبُكمْ  َضلَّ  َما﴿: قوله تعاىل  :التفريق بينهما  دليل          اهلل جل وعال ف ﴾َغَوى   َوَما َصاح 
  .يف اآلية وبني الضالل قد فرق بني الغيّ 

ُبُكمْ  َضلَّ  َما﴿: قوله تعاىل مع بني اجل :تنبيه  َضااًل  َوَوَجَدكَ ﴿: وقوله ﴾َغَوى   َوَما َصاح 
  ﴾فـََهَدى  

 .على عدم معرفة تفاصيل أمور الشرع وأفراده ل مجهور املفسرين مذا القول مح

 -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوُل اهلل  الَِّذيَن قَالَ  َوَهؤََلِء ُهْم اْلُخَلَفاُء الرَّاِشُدوَن اْلَمْهِديُّونَ 
َها  َعضُّوا، َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديِّيَن ِمْن بَ ْعِدي َعَلْيُكْم ِبُسنَِّتي: "ِفيِهمْ  َعَلي ْ

 ."بِالن ََّواِجذِ 
 (ِمْن بَ ْعِدي َثََلثُوَن َسَنة  اْلِخََلَفُة  ) -َصلَّ  اهلل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوقَاَل 

 . آِخُرَها ِخََلَفَة َعَليٍّ  َفَكانَ 



اشدون بكر وعمر وعثمان وعلّي مم اخللفاء الرّ  الدليل على أّن أبا ما 
 ون ؟املهديّ 

عليه الصالة - النيبّ ف ((اْلِخََلَفُة ِمْن بَ ْعِدي َثََلثُوَن َسَنة  )): قوله عليه الصالة و السالم
ا حسب العلماء إىل مقتل علي رضي اهلل عنه وملّ  ،هتامدّ مي اخلالفة مذه  أخرب بأنّ  -والسالم
بويع  جمموع خالفة مؤالء األربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام ثّ أّن وجدوا 
بن علي رضي اهلل عنهما يوم مات أبوه علي رضي اهلل عنه ويف ربيع األول سنة ااحلسن 

بن عثيمني رمحه اهلل أالشيخ ف كما يقول وجعل املصنّ إحدى وأربعني سلم األمر إىل معاوية 
  .ه رضي اهلل عنه تنازل عنهاخالفة احلسن تابعة ألبيه أو مل يعتربما حيث إنّ 

 

 
 : -رمحه اهلل–قال 

  

 

 

 

 

 ,اْلَجنَّةِ أَبُو َبْكٍر ِفي ) فَ َقالَ  -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم َصلَّ -َكَما َشِهَد َلُهْم النَِّبيُّ ، َوَنْشَهُد لِْلَعَشَرِة بِاْلَجنَّةِ 
ُر ِفي اْلَجنَّةِ ، َوطَْلَحُة ِفي اْلَجنَّةِ  ,َوَعِليُّ ِفي اْلَجنَّةِ ، َوُعْثَماُن ِفي اْلَجنَّةِ ، َوُعَمُر ِفي اْلَجنَّةِ  ، َوالزُّبَ ي ْ

ُعبَ ْيَدَة ْبِن اْلَجرَّاِح ِفي َوأَبُو ، اْلَجنَّةِ  َوَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف ِفي، َوَسِعيٌد ِفي اْلَجنَّةِ ، اْلَجنَّةِ  َوَسْعٌد ِفي
اْلَحَسُن )َكَقْوِلِه ، َشِهْدنَا َلُه ِبَها بِاْلَجنَّةِ  -َصلَّ  اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-َمْن َشِهَد َلُه النَِّبيُّ  وَُكلُّ  ( اْلَجنَّةِ 

 ( ِمْن َأْهِل اْلَجنَّةِ  نَّهُ إِ ) َوقَ ْوِلِه لِثَاِبِت ْبِن قَ ْيسٍ ( َأْهِل اْلَجنَّةِ  َواْلُحَسْيُن َسيَِّدا َشَبابِ 



 ن باجلّنة؟و من مم العشرة املبشرّ  

  :تياين بقولهخالس داود بن أبواة نظمهم األربعة والستّ اخللفاء ة مم العشرة املبشرون باجلنّ 

 وعامر فهر والزبير الممدح*** بن عوف وطلحة اسعيد وسعد و 

 

 

 مل يقتضي ذكرمم احلصر ؟ 

  ﴾وَُكاًلَوَعَداللَّهُ احلُْْسىَن  ﴿الىل قاهلل تعا ة ألنّ هم مبشرون باجلنّ اهلل عنهم كلّ  الصحابة رضيال، 

م جاءوا يف سياق واحد يف حديث سعيد العلماء رمحهم اهلل يذكرون مؤالء العشرة ألنّ   أنّ إاّل 
 .بن زيد وحديث غريه 

 



وكل من شهد له النيب صلى اهلل عليه وسلم " :اشرح قول املصنف  
  ؟"اباجلنة شهدنا له هب

  ّة مم النيب عليهم الصالة والسالم باجلنّ ساء بشرّ جال والنّ مناك صحابة أخر من الر، 
وقوله  [دا شباب أمل اجلنةاحلسن واحلسني سيّ ]ف رمحه اهلل كقوله ذكر منهم املصنّ 

 . [ه من أمل اجلنةأنّ ]بن مشاس أبن قيس أعليه الصالة والسالم لثابت 
 يدخل ومذا باجلّنة وسلم عليه اهلل صلى النيبّ  له شهد من إاّل  باجلّنة ألحد نشهد ال 

 .الّنار أو باجلّنة للمعني اجلزم مسألة يف

 : -رمحه اهلل–قال 

 

 

 

 من مم أمل القبلة؟ 

من صلى ]: ون إىل القبلة كما جاء يف احلديث عند البخاريأمل القبلة املراد هبم الذين يصلّ 
 . [ستقبل قبلتناأصالتنا و 

 

مل نقطع جبّنة أو نّار ملن مات من أمل القبلة؟  

 :يف مذه املسألة على ثالثة أقوال خالصتهاالعلماء  ختلفا

 . ار مطلقا  ة وال نّ ال نشهد ملعني جبنّ  :ولاألالقول  

َلِة ِبَجنٍَّة َوََل نَارٍ  َصلَّ  اللَُّه -ِمْن َجَزَم َلُه الرَُّسوُل  ِإَلَّ ، َوََل َنْجزُِم أِلََحٍد ِمْن َأْهِل اْلِقب ْ
 . َوَنَخاُف َعَل  اَْلُمِسيءِ ، لِْلُمْحِسنِ  َلِكنَّا نَ ْرُجو -َعَلْيِه َوَسلَّم



ة أو نشهد ملن شهد له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باجلنّ  :الثانيالقول  
 مو الراجح              . ار وال نتكلم بعد ذلك بشيء، ومذا قول اجلمهوربالنّ 

ة وملن نشهد ملن شهد له النيب عليه الصالة والسالم باجلنّ  :لقول الثالثا 
النبوات ن تيمية رمحه اهلل يف الكتاب أبة حت ذكر اإلمام ستفاضت عدالته يف األمّ أ

 .ةيف اجلنّ  بن حنبل  أمحد: ه كان يقولعن أيب ثور رضي اهلل عنه ورمحه أنّ 
 

 مل نشهد للكفار بالّنار؟

مثل أيب هلب وأيب  الكفار نشهد عليهم بالعموم وعلى من علمنا موته بالكفر باخلصوص،
على قرب  من مرّ )  ار حلديثمن مات على كفر متحقق شهدنا عليه بالنّ و وغريمم، جهل 

.، مذا زيادة يف عذابه (ك من أمل النارمشرك يعرفه فليقل يا فالن بن فالن أبشرك أنّ   

 

 : -رمحه اهلل–قال 

 

 

 

 و كيف نرّد على من انتقده؟يف مذا املوضع؟املصنف  نتقدملاذا ا 

وَل نخرجه عن  من أهل القبلة بذنبٍ  وَل نكفر أحدا  : ه أطلق القول يف الذنب فقالألنّ 
 .اإلسَلم بعمل

َلِة ِبَذْنبٍ  ا ِمْن َأْهِل اْلِقب ْ ْسََلِم ِبَعَملٍ  َوََل ُنْخرُِجُه َعنْ ، َوََل ُنَكفُِّر َأَحد   .اإْلِ



إذا قلنا أمل وحنن ): بن تيمية رمحه اهلل تعاىلأكالم شيخ اإلسالم أيب العباس نرّد عليهم ب
، وعلى مذا (ا نريد به املعاصي كالزنا والشربه ال يكفر بالذنب فإّنّ السنة متفقون على أنّ 

نه شيخ اإلسالم يف كما بيّ  مذا مو مراده ألنّ  ،ف يف مذا املوضع نتقاد املصنّ فال وجه إل
 .جمموع الفتاوى

 

 ؟"ال خنرجه عن اإلسالم بعمل ":فقول املصنّ اشرح  

مذا العمل من األعمال اليت  ا إذا ثبت أنّ مذا العمل الذي ال خيرجه عن اإلسالم، أمّ  يعين 
وكالم شيخ . ة يكّفرونه مبقتضى الشرعأمل السنّ  خيرج صاحبها عن دائرة اإلسالم فإنّ 

ة واجلماعة متفقون وأمل السنّ ): -رمحه اهلل- منه قولهاإلسالم رمحه اهلل يف مذا الباب كثري، 
ة كما ال يكفر املسلم مبجرد الذنب كما يقوله اخلوارج وال أنه خيرج من اإلميان بالكليّ ه على أنّ 

 .(يقوله املعتزلة ولكن يُنقص اإلميان ومينع كماله الواجب

 خصائص ولي األمر

 : -رمحه اهلل–قال 

 

 

 

 

 

َين َمَع طَاَعِة ُكلِّ ِإَمامٍ  ِِ َوَصََلُة اْلُجُمَعِة ، َأْو فَاِجر ا بر ا َكانَ ، َونَ َرى اْلَحجَّ َواْلِجَهاَد َما
 .َخْلَفُهْم َجاِئَزة



 جوب طاعة والة األمر؟ما األّدلة الّدالة على و  

 يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا َأط يُعوا اللََّه َوَأط يُعوا الرَُّسوَل َوأُويل  اأْلَْمر  ﴿: قال اهلل تعاىل: القرآن
نُكمْ   .[35النساء ] ﴾م 

  وجاء يف الصحيحني من حديث عبد اهلل بن عمر أن النيب صلى اهلل عليه :السّنة
على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر مبعصية ]: وسّلم قال

 [فال مسع وال طاعة
 والغزو ماض مع األمراء إىل يوم القيامة الرب ): رمحه اهلل قال اإلمام أمحد :اآلثار

 . (والفاجر ال ُيرتك
 

 

 

 

 مامي؟من خصائص ويل األمر  ف مجلة  ذكر املصنّ  

وتسيري سياسته وخطبته وصالته واملشي يف مناسك احلج باحلجاج ومذا ما  يتول  الحج - 
للحج،   ا أن يكون مو اخلليفة أو من ينّصبه اخلليفة ليكون أمريا  الذي إمّ  يسمى بأمري احلجّ 

 و. كما فعل النيب صلى اهلل عليه وسّلم مذا ومذا

ة، وال بد يف اجلهاد من ويل أمل السنّ  بإمجاعاجلهاد من خصائص ويل األمر،  :الجهاد  -
َأملَْ تـََر إ ىَل اْلَمإَل  م ن َبين  إ ْسرَائ يَل م ن ﴿أمر يف مجيع شرائع األنبياء عليهم الصالة والسالم 

ا نُـَّقات ْل يف  َسب يل  اللَّه   ٍّ هلَُُّم ابـَْعْث لََنا َمل ك  ، وكذلك يف مذه [241 :البقرة] ﴾بـَْعد  ُموَسى  إ ْذ قَاُلوا ل َنيب 

وقد ذكر اإلمام حممد بن ،ة واجلماعة أصول أمل السنّ طاعة ويل األمر أصل من 
م كانوا اليدينون من مميزات أمل اجلاملية أنّ  ة أنّ نصر املروزي يف كتاب السنّ 

وكذلك ذكر مذا شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف املسائل اليت  بالطاعة لوالة األمر،
 . خالف فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم أمل اجلاملية

 



عليه وسلم الشريعة كما يف الصحيحني من حديث أيب مريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل 
ومذا الذي جرى عليه عمل املسلمني ال نزاع بينهم، ، [اإلمام ُجنة يُقاَتل من ورائه] :قال

 . باألمري وإّنا نازع يف ذلك اخلوارج أمل الفوضى الذين ال يرفعون رأسا  

فإذا ثبتت له اإلمامة وثبتت له اإلمارة وثبت له احلكم فإنه يطاع يف  ،طاعة كل إمام  -
ويدخل يف طاعة اهلل ما يأمر به مما تقوم . تعاىل، فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعةطاعة اهلل 

 . اس وتصلح به أمور دينهم ودنيامم كما مو معلوم يف نُظُم مذا العصربه مصاحل النّ 

فإن أحسنوا فلكم  صّلوا خلفهم،]:لقوله عليه الصالة و السالم  :خلفهم الجمعة صَلة  -
وصالة اجلمعة خلفه وخلف من والّه ): اإلمام أمحد رمحه اهللوقال . [وهلم وإن أساؤوا فعليهم

جائزة باقية تامة ركعتني ومن أعادما فهو مبتدع تارك لآلثار خمالف للسنة ليس له من فضل 
 (اجلمعة شيء إذا مل ير الصالة خلف األئّمة أين كانوا بّرمم وفاجرمم

 

 مل جيوز اخلروج على ويل األمر الفاجر ؟ 

سم إما بقي له  ويّل األمر ولو كان فاجرا   ببيان حقّ الشريعة قد جاءت ال جيوز ذلك ف
إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اهلل ]: النيّب عليه الصالة والسالم قال اإلسالم ألنّ 

ه وإن ثبت الكفر اإلمجاع من األئّمة على أنّ ودّل ة واإلمجاع لت عليه السنّ ومذا ما دّ  [برمان
  نتفت القدرة أو ثبت العجز فإنه ال جيوز اخلروج على مذا احلاكمأو 

 

  ؟"صالة اجلمعة خلفهم جائزة:" ما املراد من اجلواز يف  قوله 

 صطالحي الذي عند األصوليني جائزة ليس املراد باجلواز منا اجلواز اإل:قوله 



 .ا ماضية صحيحة أنّ  ا املراد بهوإّنّ 

 

 كل قيد؟  مع ذكر الدليلمامي قيود السمع و الطاعة لوالة األمر؟

 :السمع والطاعة مقيدة بقيدين

 على املسلم ):قوله عليه الصالة و السالم:الدليل.أن تكون يف غري معصية اهلل
 (وكره ما مل يؤمر مبعصية السمع والطاعة ملا أحبّ 

 ن أمر مبا ال يقدر فاألمر إ، فاحلاكم املسلم يف املقدور أن يكون ما أمر به
اَل ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفس ا إ الَّ ُوْسَعَها هَلَا َما   ﴿: فيه سعة، فنحن كما قال اهلل تعاىل

َها َما اْكَتَسَبتْ   .﴾َكَسَبْت َوَعَليـْ
 

 انته  و هلل الحمد و المن ة

 


